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I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 
 

1. Informacje podstawowe, rejestrowe  o Fundacji.    
 
1.1. NAZWA I ADRES  FUNDACJI 
Fundacja Pomocy Dzieciom 
ul. Witosa 3  
34 – 300 Żywiec 
tel. 861-09-85,  
e-mail: fundacjapm@go2.pl 
www.fpd.ig.pl  
 
Adres do korespondencji:  
Fundacja Pomocy Dzieciom 
ul. Witosa 3  
34 – 300 Żywiec 
tel. 861-09-85,  
e-mail: fundacjapm@go2.pl 
 
 
1.2. DATA REJESTRACJI FUNDACJI:  
Sąd  Rejonowy  dla  m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarzy Rejestrowy  - zarejestrował Fundację 
w dniu 5 lutego 1998 roku.  Nr rejestru 5370.  Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy KRS  w 
Bielsku Białej Postanowieniem z dnia  28.08.2001r. wszczął z urzędu  postępowanie  w sprawie   
wpisu  Fundacji do KRS.   
Postanowienie o dokonaniu wpisu Fundacji do KRS zostało wydane w dniu 21  marca 2002r.    
Numer KRS: 0000100243  
Dnia 29.11.2004r. Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej VIII Gospodarczy KRS   zarejestrował Fundację   
jako organizacje  pożytku publicznego.  
 
1.3. REGION:  070909374   
1.4. NIP:  553 20 42 332  
 
 
1.5. ORGANY FUNDACJI: 
 

 FUNDATOR – założyciel  -     Krzysztof Błecha 
 

 RADA NADZORCZA: 
Bogusław Syska  - Członek Rady Nadzorczej    
Henryk  Cebrat  - Członek Rady Nadzorczej     
Maciej Król   - Członek Rady Nadzorczej    

 
 ZARZĄD FUNDACJI: 

Renata Błecha  - Prezes Fundacji      
Zofia Bury    - W-ce  Fundacji     
Krzysztof Błecha - Członek Zarządu   
Seweryn Gawron - Członek Zarządu   

 
 

mailto:fundacjapm@go2.pl
http://www.fpd.ig.pl/
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1.6. CELE STATUTOWE FUNDACJI: 
 

Celem Fundacji jest: 
a) Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
b) Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 
c) Świadczenie pomocy dzieciom chorym 

d) Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 
e) Działalność charytatywna 
f) Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej  
g) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej 
h) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania  
i) Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
j) Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji 
k) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
l) Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
m) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
n) Podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów  z  zagranicznymi osobami 

fizycznymi, prawnymi  i kościelnymi, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji 
o) Promocja i organizacja wolontariatu 
p) Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych 

prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji. 
q) Prowadzenie i organizowanie  działalności leczniczej  
r) Wspieranie finansowe i materialne osób dorosłych, spełniających kryteria  otrzymania  pomocy 

społecznej lub  placówek, domów opieki społecznej i innych instytucji udzielających pomocy   w/w 
osobom.    

 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez : 
a) Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie , rehabilitację i 

edukację dzieci  i młodzieży  
b) utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  
c) organizacja transportu beneficjentów fundacji  
d) zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych 
e) organizowanie  warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno – terapeutycznych dla dzieci  i 

młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych    
f) organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań  o charakterze  integracyjnym dla 

niepełnosprawnych i ich rówieśników 
g) organizacja turnusów rehabilitacyjnych 
h) działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa , szkoleń , instruktaży , wykładów  z 

zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i 
przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów 

i) pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla sierot 
j) pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych , dzieciom 

niepełnosprawnym i chorym i ich rodzinom   
k) dofinansowywanie kosztów leczenia młodzieży i dzieci chorych, 
l) organizacja wycieczek, konkursów , festiwali , zawodów , imprez i zajęć o charakterze 

edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym 
m) organizacja  i rozdział darów 
n) organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji 
o) podejmowanie działań mających na celu konserwację zabytków  wykorzystywanych do realizacji 

celów fundacji 
p) powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych  poprzez które realizowane są cele 

statutowe fundacji 
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej w 2015roku, w odniesieniu 
do celów statutowych Fundacji:  

 
2.1. Organizacja i prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz edukacji dzieci 

niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w  
fundacyjnym Centrum Rehabilitacyjno  Edukacyjnym dla Dzieci .   

 
W ramach realizacji celów statutowych związanych z rehabilitacją  i terapią oraz 

edukacją   dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością  Fundacja  
prowadzi Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci. Centrum zarejestrowane jest 
jako niepubliczna placówka oświatowa oraz przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -  
Fundacji.    

Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne  obejmuje  dwa budynki o łącznej 
powierzchni   użytkowej  1213 m2 oraz   teren  wokół budynków, o pow. 1,1 ha,  na którym 
znajduje  się  ogród terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjny.    

W CREdD znajdują się sale edukacyjne, gabinety lekarskie, psychologiczne, 
logopedyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, hydroterapia, oraz inne sale do 
indywidualnej i specjalistycznej  terapii.    

 
Tak jak w poprzednich latach  Fundacja   prowadząc  Centrum Rehabilitacyjno – 

Edukacyjnym zapewnia codzienną,  kilkugodzinną  kompleksową  i  specjalistyczną   
terapię i rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych  oraz organizuje   edukację, dzięki  
której dzieci niepełnosprawne spełniają obowiązek szkolny.  W roku 2015 z tej formy   
pomocy  korzystało  59  dzieci  niepełnosprawnych.   

Z kolei   dla 559  dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych  niepełnosprawnością  
prowadzono specjalistyczną  terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju lub 
innej opieki rehabilitacyjnej, która odbywała się  średnio 2-3  x w tygodniu,  w zależności 
od potrzeb dziecka.  Wszystkie dzieci korzystające z terapii w Centrum  objęte były  
również opieką lekarską.   

Terapia oraz zajęcia edukacyjne  prowadzone były przez wysoko wykwalifikowany 
personel  Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnego  dla Dzieci, tj.:    
- lekarzy (o specjalności  rehabilitacji medycznej, neurologów)  
- fizjoterapeutów 
- psychologów 
- logopedów  
- oligofrenopedagogów,  
- nauczycieli  
- arteterapeutów  
- terapeutów zajęciowych. 

Terapia   prowadzona  w  fundacyjnym  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla 
Dzieci  obejmowała wczesne  wspomaganie  rozwoju,  rehabilitację leczniczą i społeczną, 
zajęcia logopedyczne i psychologiczne, terapię zajęciową, terapię  pedagogiczną, 
konsultacje i badania lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz  neurologii 
dziecięcej.   
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W CREdD stosowane są następujące metody rehabilitacji, terapii i edukacji:          
 

 KINEZYTERAPIA 
 FIZYKOTERAPIA I HYDROTERAPII 
 METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 
 METODY TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ 
 METODY TERAPII EDUKACYJNEJ I REKREACJI 
 TERAPIA ZAJĘCIOWA 
 BIOFEEDBACK   
 HIPOTERAPIA  
 DOGOTERAPIA   

 
EDUKACJA  w CENTRUM REHABILITACYJNO EDUKACYJNYM DLA DZIECI 

 
W Centrum jako placówce oświatowej, tak jak w latach poprzednich, organizowane są:   

1. Zajęcia   rewalidacyjno - wychowawcze  dla  dzieci  głęboko  upośledzonych umysłowo 
w wieku 3-24 lat.  

W ramach tych zajęć dzieci w małych grupach 3-4 osobowych realizują obowiązek nauki i 
dodatkowo uczestniczą w kompleksowej rehabilitacji. Celem zajęć jest wspomaganie 
rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie 
zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w 
codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 
potrzeb rozwojowych. 
Zajęcia obejmują w szczególności: 

1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości 
uczestnika zajęć; 

2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie 
odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć; 

3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, 
wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej; 

4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych 
sferach życia; 

5. rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, 
naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności 
funkcjonowania w otoczeniu; 

6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie; 
7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań 

uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności. 

W Centrum  organizowane  są  również  nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe w 
wymiarze ustalanym przez dyrektora placówki, stosownie do posiadanych środków 
finansowych i potrzeb dzieci. Systematycznie przeprowadzane są zajęcia integracyjne, w 
których oprócz podopiecznych Fundacji uczestniczą dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół 
powiatu żywieckiego. 
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2. Realizacja obowiązku przedszkolnego "O" i szkolnego etap szkoły podstawowej i 
gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną tj. upośledzonych umysłowo 
znacznie lub umiarkowanie z towarzyszącą niepełnosprawnością: ruchową lub 
autyzmem lub niedowidzeniem lub niedosłuchem.  
W ramach tych zajęć dzieci w małych klasach 4-6 osobowych realizują obowiązek "O", 
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dodatkowo uczestniczą w kompleksowej 
rehabilitacji.  Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej placówki, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad 
nauczania. 
Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym 
na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji. W 
stosunku do uczniów, zwłaszcza uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
znacznym, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, 
działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb 
edukacyjnych tych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych.  

3. Wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od 1-7 roku życia)  -  czyli  zajęcia 
stymulujące zaburzony rozwój psychomotoryczny u małych dzieci, zanim rozpoczną one 
naukę w szkole. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MEN ww. zajęcia organizuje 
się w ilości 4-8 godz. miesięcznie. Zajęcia w zależności od potrzeb obejmują terapię 
logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, tyflopedagogiczną, ruchową. Zajęcia 
odbywają się indywidualnie lub w małych 2-4 osobowych grupach. 

 
W ramach  zajęć edukacyjnych     podopieczni Fundacji uczestniczą również  w szeregu  
imprez i zajęć,  a szczególności: 

 
 Zajęcia integracyjne z rówieśnikami  

 
Fundacja organizuje integrację dzieci niepełnosprawnych od samego początku swojej 

działalności, tj.  od  1998r.  
W roku 2015 Fundacja zorganizowała również kilkanaście spotkań integracyjnych  
niepełnosprawnych   podopiecznych  ze  „zdrowymi” rówieśnikami.    
W trakcie szeregu wspólnych imprez, zajęć i wycieczek  niepełnosprawnym  
podopiecznym Fundacji stwarzano okazję do bezpośrednich, spontanicznych kontaktów 
z rówieśnikami,  uwrażliwiano  uczniów szkół partnerskich na problemy, z jakimi, na co 
dzień spotykają się niepełnosprawni. Podczas zajęć dążono do  przełamania barier i lęku 
między osobami pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi oraz do  kształtowania 
pozytywnych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych. Zachęcano  uczniów do 
burzenia funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących osób 
niepełnosprawnych. „Zdrowi” rówieśnicy mogli nabywać praktyczne  umiejętności 
niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej   z uwzględnieniem jej zachowania i trudności, 
jakie pojawiają się w jej funkcjonowaniu w społeczeństwie, a także kształtowano w nich 
umiejętności sprawowania opieki nad słabszymi i chorymi.  Wzmacniano  poczucie  
własnej wartości  dzieci niepełnosprawnych, jak również  stwarzano  warunki  do 
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zaspokojenia potrzeby poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w relacji z osobami 
pełnosprawnymi; 
Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny w Centrum 
Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci oraz uczniowie – wolontariusze przedszkoli i 
szkół współpracujących z Fundacją.  
 
 

 Festyny integracyjne  
 
      Jak co roku   w ogrodzie Fundacji Pomocy Dzieciom odbył się otwarty festyn dla dzieci 
z okazji „Dnia Dziecka”.  W imprezie  wzięli udział  podopieczni Fundacji  wraz opiekunami  
i rodzicami oraz inne dzieci, które odwiedziły w tym dniu Fundację.   
        W programie imprezy znalazły się takie atrakcje, m.in.  zabawy i konkursy sportowe, 
zabawy i konkursy  plastyczne, przejażdżki  konne, zabawy z animatorami,   poczęstunek i 
nagrody.  Dzieci licznie brały udział w konkurencjach i zawodach sportowych.  
 

 
 Nauka samodzielności 

 
W celu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym możliwie jak najpełniejszego 

rozwoju i samodzielności organizowano wyjścia,  np.  sklepu.  Podczas tego rodzaju zajęć 
uczono dzieci dokonywania zakupów podstawowych  artykułów żywnościowych czy 
higienicznych.  Ponadto, przygotowując się do corocznych zajęć w ogrodzie, dzieci   
kupowały w sklepie  ogrodniczym   nasiona i sadzonki roslin.   
  Wyjście na wspólne zakupy stanowiły  bardzo ważny element ich edukacji. Dzieci  
znajdowały się w naturalnych  sytuacjach życia codziennego,   co  sprzyjało  rozwijaniu  
ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, i przygotowywało ich   do względnie 
samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego.  
 

 Nauka bezpiecznego zachowania 
 

W czerwcu, tuż przed wakacjami, zorganizowano dla dzieci  zajęcia przybliżające 
dzieciom tematykę bezpieczeństwa w trakcie wakacyjnych dni. Dzieci  zapoznały się z 
zasadami bezpieczeństwa w czasie kąpieli w różnych akwenach wodnych, ochrony ciała 
przed oparzeniami słonecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia miały 
charakter nauki przez zabawę, przez co sprawiły dzieciom wiele przyjemności i 
przyczyniły się do lepszego zapamiętania nowych wiadomości. 
 

 Świętowanie urodzin  

Świętowanie urodzin w Centrum należy do bardzo  ważnych dni z życia każdego 
podopiecznego. W przygotowanie imprezy urodzinowej jest zaangażowanych wiele 
osób: rodzice, terapeuci oraz podopieczni. Rodzice zapewniają poczęstunek,  zaś 
opiekunowie  i pozostałe dzieci dbają o odpowiednią oprawę tego wyjątkowego dnia.   

Na urodziny zapraszani są uczniowie z innych klas i grup.  Dzieci  wspólnie 
śpiewają ,,sto lat”, składają życzenia i obdarowują jubilata własnoręcznie wykonanymi 
prezentami.  Każde urodziny to ważny, wyjątkowy i  niezapomniany dzień  dla wszystkich 
dzieci.  
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 Zajęcia kulinarne 

 
Prowadzenie zajęć kulinarnych jest jednym  z ważnych elementów  edukacji 

dziecka niepełnosprawnego. Proste czynności dla zdrowego człowieka są często 
ogromnym  wysiłkiem dla dziecka, a zwłaszcza niepełnosprawnego.  Dlatego też celem 
zajęć  było kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym życiu, sprawności 
umożliwiających maksymalną samodzielność w zakresie zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych.   
Zajęcia kulinarne odbywały się zgodnie z omawianą tematyką podczas zajęć 
edukacyjnych, porą roku lub zbliżającymi sie uroczystościami. Często do zajęć 
wykorzystywano owoce i warzywa (marchew, jabłka, kapusta), które Fundacja otrzymała 
w ramach akcji embarga nałożonego  na polskich rolników przez Rosję, jak również te 
które dzieci wysiały i zasadziły  w ogrodzie   

 
 Zajęcia artystyczne  

                 
W roku 2015  dla dzieci zorganizowano szereg zajęć plastyczno artystycznych.  

Podczas zajęć dzieci miały do dyspozycji różnorakie  artykuły plastyczne oraz materiały 
stosowane w różnych technikach  malarskich czy zdobniczych. Były to zajęcia ceramiczne  
z wykorzystaniem  gliny lub innej masy plastycznej,  warsztaty decupage oraz inne. 
Często warsztaty i zajęcia miały tematykę związaną z daną porą roku czy świętami.   
                                                                                       

 Zajęcia teatralne  i  wystawienie sztuki „Baśń o Korsarzu Palemonie”  
 

Jak w poprzednich lata, tak i w 2015r. Fundacja kontynuowała prowadzenie zajęć 
teatralnych.  Zajęcia nadal  prowadzone były przez aktora Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej oraz  terapeutów z Fundacji. Głównym celem zajęć było  wyrównywanie szans  
dzieci  niepełnosprawnych w dostępie do kultury, odkrywanie siebie i świata. Dzieci 
uczyły się obcować z literaturą i muzyką, ale przede wszystkim używać wyobraźni. Starały 
się  ładniej  mówić i ruszać, świadomie używać swoich rąk, nóg, głosu. Dla nich teatr to 
nie tylko nauka, ale przede wszystkim zabawa i okazja do odkrywania własnych talentów. 
Dzięki różnorodnym, atrakcyjnym i niekonwencjonalnym metodom pracy dzieci 
niepełnosprawne nabierały pewności siebie.    
 
                        Wspaniałym efektem  pracy dzieci oraz terapeutów  było  wystawienie sztuki 
dla dzieci  pt.  „Baśń o Korsarzu  Palemonie”. Reżyserem przedstawienia   był aktor 
Teatru  Polskiego z Bielska Białej,  natomiast aktorami byli podopieczni Fundacji  oraz 
terapeuci.  Dla potrzeb przedstawienia Fundacja wypożyczyła stroje z Teatru Polskiego. 
Premiera przedstawienia odbyła się w czerwcu w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. 
Sala widowni wypełniona była po brzegi przez przedszkolaków i uczniów 
zaprzyjaźnionych szkół z powiatu żywieckiego. Przedstawienie zostało nagrodzone 
gromkimi brawami i wiwatami.  Z uwagi na ogromne zainteresowanie  przedstawieniem 
sztukę wystawiono ponownie w listopadzie.  
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 Wycieczki i wyjazdy dla podopiecznych   

 
W 2015 roku zorganizowano dla podopiecznych szereg wycieczek i wyjazdów, w tym 
wyjazdów integracyjnych, w szczególności:    
 

 wycieczkę  edukacyjną  do Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu k/Żywca. 
Podczas krótkiego wykładu dzieci  poznały  historię, bogactwo form oraz sposoby 
zdobienia tradycyjnych drewnianych zabawek z terenu Żywiecczyzny, a następnie 
wzięły udział   w warsztatach zdobienia zabawek ludowych, podczas których każdy 
miał możliwość własnoręcznie pomalować drewnianego ptaszka i zabrać go do 
domu.  

 wycieczkę do Parku Dinozaurów w Zatorze.  Dzieci mogły  spacerować  ścieżką 
edukacyjną z prehistorycznymi gadami, które się poruszają i ryczą.  W parku dzieci 
mogły zobaczyć różnorodność gadów, pomysłowe elementy jak skorupa wielkiego 
jaja, drewniane ławki triceratopsy, wykluwające się pisklę dinozaura  oraz mamuta i 
ludzi pierwotnych.  Dzieci  zwiedziły także  muzeum z wielkim szkieletem dinozaura, 
skamieniałościami i minerałami z różnych epok.  

 Integracyjną  wycieczkę  z gimnazjalistami  do  w Filharmonii Śląskiej im. H.M. 
Góreckiego w Katowicach.  Podczas tego wyjazdu  dzieci miały okazję  poznać 
miejsce,  do którego należy  się elegancko ubrać i   wzorowo zachowywać.    Dzieci 
uczestniczyły w koncercie  muzyki poważnej i wysłuchały m.in.  uwertur z oper  
"Sroka Złodziejka" G. Rossiniego, "Wesele Figara" W. A. Mozarta, mazura z opery 
"Straszny dwór" S. Moniuszki oraz  marszu triumfalnego z opery "Aida" G. Verdiego, 
a także  marszu i chóru z opery "Carmen" G. Bizeta.  
Dużym przeżyciem dla niektórych dzieci  było zagranie na trójkątach wspólnie z 
muzykami orkiestry.  
 

 
Ponadto organizowane zostały liczne wycieczki do parku, nad rzekę, do Figloraju, do kina 
oraz do zaprzyjaźnionych szkół i placówek.  
 

 
Trzydniowa  integracyjna wycieczka  w Bieszczady  dla podopiecznych  i ich rodzin. 

 
W czerwcu  zorganizowano trzydniową   wycieczkę  integracyjną, w której uczestniczyli 
wychowankowie naszej Fundacji wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Tym razem 
celem wyprawy były Bieszczady. W trakcie wycieczki   uczestnicy spacerowali   po 
Zaporze Solińskiej i gościli w wygodnym pensjonacie Szeptucha w Polańczyku. 
Wieczorem  odbyła się wspólna impreza dla wszystkich uczestników – zabawy i   
kalambury.  W drugim dniu wycieczki  korzystali z przejażdżki słynną "bieszczadzką  
kolejką", odwiedzili  skansen  zabytkowych lokomotyw i  dawnych wagoników.   W 
trakcie przejażdżki  podziwiali  bieszczadzką przyrodę i jelenie.  Odwiedzili także  Leśny 
Zwierzyniec, w którym mogli  karmić wprost z dłoni oswojone bieszczadzkie zwierzęta. 
Niektórzy pierwszy raz mieli możliwość tak bliskiego kontaktu z sarną czy jeleniem. 
Zobaczyli również dziki, lisy, norki, fretki, nutrie, szopy pracze, muflony, pawie i inne 
ptactwo ozdobne. Wieczorem po kolacji czekały na wszystkich  kolejne atrakcje: ognisko, 
a na nim występ  miejscowego muzyka, który szczególnie upodobał sobie bieszczadzkie 
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klimaty. W tym czasie dzieci mogły również na placu zabaw, tuż obok ogniska nacieszyć 
się ogromnymi, tęczowymi bańkami mydlanymi. 
Ostatni dzień wyprawy również obfitował w atrakcje - na Solinie czekał  statek pasażerski 
Bryza, którym  uczestnicy  odbyli  rejs po Solinie. 
 
 

 Inne imprezy  okazjonalne  
 
W zależności od pory roku i okazji  w fundacyjnym Centrum organizowane były  również 
cykliczne imprezy i spotkania okazjonalne:    
 

 Zabawy karnawałowe 

 Dzień Babci i Dziadka  

 Przywitanie  wiosny  

 Dzień Matki 

 Spotkanie z Mikołajem   

 Wigilia, spotkania opłatkowe z rodzicami  

 

 Integracyjne imprezy otwarte . 
 

We wrześniu Fundacja zorganizowała  nową  akcję charytatywną, którą zamierza 
przekształcić w  imprezę cykliczną.  Była to akcja  charytatywna „Biegam i pomagam”. 
Inicjatorem  i aktywnym organizatorem  akcji był jeden z rodziców dziecka -   
podpiecznego Fundacji.  Impreza  została zorganizowana na terenie Amfiteatru w Żywcu, 
we  współpracy  z miastem Żywiec  i  Stowarzyszeniem  Ultra Beskid Sport z Bielska - 
Białej.  Celem imprezy było zebranie środków finansowych na  na rzecz podopiecznych  
Fundacji.   

Kluczowym elementem akcji był bieg charytatywny.  Uczestnicy   imprezy mogli 
zakupić koszulki z logo biegu, wziąć udział  w licznych  akcjach towarzyszących i 
licytacjach.  Podczas imprezy odbywały się także  koncerty muzyczne, znanych zespołów 
żywieckich i bielskich.    
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REHABILITACJA 

 W Centrum jako placówce leczniczej funkcjonuje: 
  
1. Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci  
2. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci 
3. Dział fizjoterapii  
 
W Centrum organizowana jest  wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci 
zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy 
wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju 
psychomotorycznym.  
 
Rehabilitacja, w zależności od potrzeb dziecka  obejmuje: 

 poradę lekarską; 
 wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium); 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym świadczenia z 

zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej); 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia; 
 świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI; 
 świadczenia z zakresu terapii zajęciowej; 
 świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii; 
 zabiegi z zakresu fizykoterapii. 

 
Rehabilitacja prowadzona jest przy użyciu licznego, nowoczesnego sprzętu  
rehabilitacyjnego.     
 
W ramach rehabilitacji  podopieczni Fundacji  korzystają również z innych form 
rehabilitacji, a szczególności z  takich jak:  
 

 Hydroterapia  
 Integracja sensoryczna  
 EEG-Biofeedback 
 Hortiterapia (ogrodoterapia) 
 Metoda leczenia skrzywień kręgosłupa  za pomocą urządzenia FED 
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2.2. Transport dzieci  niepełnosprawnych.  
 
         W ramach niniejszego działania w roku 2015  Fundacja zapewniła 20 dzieciom  
niepełnosprawnym w wieku 0-18 lat codzienny  transport  fundacyjnymi busami z domów 
rodzinnych do miejsc codziennej rehabilitacji i edukacji.  Wśród dzieci były głównie dzieci 
zamieszkałe w miejscowościach powiatu żywieckiego. Dzieci zabierano rano z domu i 
odwożono w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć.    

 
Organizacja transportu  dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej  odgrywa  znaczącą rolę 

w procesie ich edukacji i rehabilitacji.  Bez zorganizowanego przez Fundację  transportu  
nie byłoby możliwe  zapewnienie  dowożonym  dzieciom  dostępu do  świadczonych na 
ich rzecz usług.   

 

 
2.3. Organizacja poradnictwa  dla osób  niepełnosprawnych i ich opiekunów 

oraz  zwiększenie dostępu do informacji związanej z niepełnosprawnością.     
 

W roku 2015  osoby  niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogli  korzystać  z 
poradnictwa prawnego. Porady i konsultacje udzielane były bezpośrednio w biurze 
Fundacji lub telefonicznie.  

W ramach prowadzonego poradnictwa  prawnego  Fundacja wydała  Informator 
prawny dla osób niepełnosprawnych, w którym zawarte zostały podstawowe   
informacje  dotyczące sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych. Informator  został  
bezpłatnie rozdysponowany wśród podopiecznych Fundacji oraz rozesłany do 
zaprzyjaźnionych placówek, stowarzyszeń i fundacji, zajmujących się osobami 
niepełnosprawnymi.    

 
Dla rodziców  i opiekunów  dzieci korzystających ze świadczeń  Fundacji i CREdD  

prowadzono również specjalistyczne poradnictwo  z zakresu pielęgnacji  i rehabilitacji   
dziecka niepełnosprawnego. Ponadto Fundacja opublikowała szereg ulotek 
tematycznych, związanych z profilaktyką, pielęgnacją  i  terapią  dzieci.   Ulotki te również  
rozdawano  rodzicom i opiekunom, a także rozesłano je do innych placówek i instytucji 
zajmujących się  leczeniem i terapią dziećmi.   

 
 
 

2.4. Organizacja  pomocy charytatywnej oraz działalność w ramach pomocy 
społecznej.  

 
Zarząd  Fundacji w roku 2015: 

 przeznaczył  8 953,59 zł  na  dożywanie  podopiecznych  Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnego dla Dzieci.  Wydatki na dożywanie dzieci zostały poryte ze środków 
własnych Fundacji, zebranych w ramach akcji 1%.   

 przyznał 300 zł darowizny,  ze środków własnych Fundacji,   na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz pokrycie kosztów dojazdów do lekarzy dla chorego dziecka 
Michała M.   
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 przyznał 1000,00 zł jako wsparcie dla rodziny Pani Barbary K., znajdującej się 
trudnej sytuacji  życiowej, spowodowanej  pożarem  domu.  Przekazana kwota 
pokryta ze środków własnych Fundacji, zebranych w ramach akcji 1%.    

 przeznaczył 13 981,65 zł na akcję „wyprawka szkolna”. Wydatki na  ten cel  zostały 
pokryte ze środków własnych Fundacji, zebranych w ramach akcji 1%. Ponadto 
Fundacja otrzymała na ten cel z Lidla darowizny  rzeczowe (art. szkolne  i 
żywnościowe)  o wartości  2 192,52 zł.   Artykuły szkolne rozdysponowano wśród  
rodzin wielodzietnych, ubogich,   z dziećmi niepełnosprawni.   Łącznie udzielono 
wsparcia 81 rodzinom. Materiały szkolne przekazano również  do Palcówki 
Opiekuńczo –Wychowawczej w  Żywcu.  

 przeznaczył  17613,06 zł na akcję wsparcia świątecznego.  Dla dzieci będących pod 
opieką Fundacji   przygotowano paczki mikołajkowe.  Ponadto  Fundacja  
przekazała  16-stu rodzinom  paczki świąteczne, o średniej wartości 700 zł każda. 
W paczkach znalazły się  środki czystości, żywność, owoce  oraz odzież.  Część 
powyższej kwoty  została pokryta ze środków własnych Fundacji zebranych w 
ramach akcji z 1%,  część środków przekazała firma EATON z Bielska- Białej.     

 
Ponadto w 2015r. na podopiecznych Fundacji  wpłynęły wpłaty  dedykowane przez 
podatników, który przekazali  1% podatku dochodowego. Łączna  kwota wpłat 
dedykowanych   wyniosła   50 714,70 zł.  
Kwoty te zostały  przekazane do dyspozycji  podopiecznych do ich wykorzystywania, w 
sposób i na cel   zgodny  z zawartymi  porozumieniami.   
 

2.5. Wspieranie  misji w Afryce.  
 

     Krzysztof  Błecha, członek Zarządu,  przekazał  środki  finansowe w wys.  16 500,00 zł    

na Misje w Kamerunie, na projekt realizowany przez  Siostrę Fabianę  Leitgeber.   Projekt 

dotyczył dofinansowania  zakupu  kocy  dla dzieci będących pod opieką Misji. Darowizna  

na ten cele została  przekazana na mocy umowy zawartej pomiędzy Fundacją a  Centrum 

Misyjnym Sióstr Pallotynek  w Warszawie.  

 

2.6. Wspieranie potrzebujących na Ukrainie.   
 
Fundacja w 2015r. zorganizowała  akcję  pomocy świątecznej  na Ukrainie. Pomoc 

została skierowana dla biednych dzieci i ich rodzin,  w tym dla  dzieci niepełnosprawnych 
oraz  do rodzin  poszkodowanych działaniami wojennymi na Ukrainie.  Dzięki  nawiązaniu 
współpracy z  parafią  w Tarnopolu oraz  Uniwersytetem  Medycznym w Tarnopolu udało 
się dotrzeć  do znacznej grupy  dzieci, które potrzebowały pomocy.  Przekazanie darów 
nastąpiło 18 – 20 grudnia w Tarnopolu.  W przygotowanych  paczkach znalazły się 
żywność, środki czystości,  środki higieniczne  oraz odzież.   Wartość udzielonej pomocy 
wyniosła łącznie 6 706,19 zł.  Świąteczna akcja została  sfinansowanie częściowo  ze 
środków  pochodzących  z  1%,  sponsorem akcji była również firma z Czech.  
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2.7. Wspieranie i promocja wolontariatu. 
W roku 2015  działania fundacji wsparło  kilku wolontariuszy. Była  to głównie 

młodzież, która pomagała okazjonalnie w prowadzeniu festynu integracyjnego lub zajęć 
integracyjnych. Jako wolontariusze pracują również członkowie Zarządu i Rady 
Nadzorczej Fundacji.    

Ponadto w lipcu w Fundacji gościła trzynastoosobowa grupa hiszpańskich 
wolontariuszy z międzynarodowej szkoły w Walencji. Brali oni udział w zajęciach 
integracyjnych z naszymi dziećmi. W trakcie pobytu zorganizowali dla  podopiecznych 
Fundacji  zabawy, gry oraz krótkie przedstawienie o trzech świnkach i wilku. Przez 
wszystkie trzy dni wolontariusze pomagali także tworzyć różne pomoce naukowe dla 
dzieci, oraz inne przedmioty artystyczne, które  były wykorzystywane przez dzieci  w 
nauce i terapii.   
 
 

2.8.  Działania pozostałe.  
 
Udział w mechanizmie „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i 
warzyw”  prowadzonego  przez Agencję Rynku Rolnego.  
 
W 2014r.  Fundacja uzyskała  wpis  do rejestru  jednostek  organizacyjnych uznanych za  
organizację charytatywną uprawnioną do otrzymania  i dystrybucji  warzyw i owoców 
nieprzeznaczonych do sprzedaży i wzięła udział w  mechanizmie „Tymczasowe 
nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”  prowadzonego  przez Agencję 
Rynku Rolnego.  Celem  prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego  programu było 
udzielenie nadzwyczajnego wsparcia producentom warzyw  i owoców poszkodowanym 
w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z UE do Federacji 
Rosyjskiej.   
  
W wyniku akcji Fundacja w 2015r.  przyjęła   148 245 kg  jabłek,  20 000 kg marchwi  oraz   
8000 kg kapusty białej od polskich rolników.  
Warzywa i owoce Fundacja rozdysponowała pośród  swoich podopiecznych  oraz innych 
osób wymagających wsparcia w ramach pomocy społecznej, a także  instytucji  i 
placówek prowadzących działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i 
starszych.   

 
 

2.9. Beneficjenci Fundacji.  
 
 618 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością objętych było  

terapią  i edukacją  w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym  oraz  ok. 300  rodziców i 
opiekunów tychże dzieci  

 Ponad 600 dzieci ze szkół i placówek powiatu żywieckiego skorzystało  z innych  form 
działań Fundacji, np. udział w zajęciach integracyjnych, festynach, imprezach 
zewnętrznych ,  wycieczkach   korzystanie z transportu. 

   
Beneficjenci Fundacji   pochodzili głównie  z powiatu żywieckiego i powiatu bielskiego.   
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3. Opis głównych zdarzeń prawnych  o skutkach finansowych.  
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 

zezwalającego/ 

dotującego/finansując

ego /  przekazującego 

darowiznę  lub 

dotację  

 

Nr i data 

zawartej umowy 

 

Okres realizacji 

zadania/ 

czynności  

 

 

Przedmiot umowy/ 

czynności prawnej  

 

 

Przyznana 

kwota 

 

 

Rozliczona/ 

zwrócona  

kwota 

1 2 3 4 5 6 

Narodowy Fundusz 
Zdrowia  

122/210791/05/2015  01.01.2015 do 
31.12.2015  

Kontrakt na świadczenie  
usług medycznych   

1 124 889,44 870 020,83 – 
kwota rozliczona   

 

Starostwo  Powiatowe w 
Żywcu  

----------- 01.01.2015 do 
31.12.2015  

Dotacja oświatowa  na 
realizację edukacji  

3 367 056,00  3 367 056,00 

Starosta Żywiecki 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Umowa nr 
43/PCPR/2015  

15.04.2015 

 
30.05.2015 

 
„ Festyn dla dzieci z okazji 

Dnia Dziecka”   

 
700,00  

 
700,00  

Gmina Żywiec 
Burmistrz Miasta Żywca 

Umowa nr 
127/2015/SPW 

24.02.2015 

 
01.05.2015 do 

15.06.2015 

„Festyn Integracyjny z okazji 
Dnia Dziecka” 

 
2 500,00 

 

 
2 500,00 

 
Gmina Gilowice  

 

Umowa   1/2015 
Z 02.01.2015 

 
01.01.2015  

Do 31.12.2015 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych   

 
42 916,66 

 
42 916,66 

Gmina  Żywiec: 
- Szkoła Podstawowa nr 5 
- Szkoła Podstawowa nr 3 
- Szkoła Podstawowa nr 1 

- Przedszkole nr 8 
- Przedszkole nr 1  

 
- Przedszkole nr 11 
-  Gimnazjum nr 1 

Umowa  
- 5/2015 z 07.01.2015 
- 4/2015 z 07.01.2015 
- 6/2015 z 07.01.2015  
- 2/2015 z 07.01.2015 
- 7/2015 z 27.02.2015 
- 8/2015 z 03.08.2015 
- 1/2015 z 07.01.2015 
- 3/2015 z 07.01.2015 

 

 
 

01.01.2015  
Do 31.12.2015 

 
 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych   

 
 
 

36 800,00 

 
 
 

36 800,00   

Eaton Automotive Systems 
Sp. z o.o. 

Bielsko Biała,  
ul. Rudawka 83 

Umowa darowizny z 
dnia 01.04.2015r.  

- Darowizna na działalność 
statutową 

 
30 409,60  

 
30 409,60  

Eaton Automotive Systems 
Sp. z o.o. 

Bielsko Biała, 
ul. Rudawka 83 

Umowa darowizny z 
dnia 25.11.2015 

 Darowizna na działalność 
statutową  

 
4 500,00  

 
4 500,00  

 
 
4. Odpisy uchwał Zarządu.  
 
4.1.   Uchwała nr  1/A/2015   Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  7 stycznia 2015.   
         w sprawie:   zasad (polityki) rachunkowości 
4.2.  Uchwała nr  1/2015   Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  30  kwietnia  2015r.                                          
         w sprawie:  rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2014. 
4.3.  Uchwała nr  2/2015    Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  1 września 2015r.      
         w sprawie:  zatwierdzenia zmian w statucie Centrum Rehabilitacyjno  Edukacyjnego dla dzieci  
         w Żywcu. 
 
Kopie uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.   
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł 
publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), 

a) składki:  0,00 zł 
b) zapisy:  0,00 zł 
c) darowizny: 253 778,62  zł  
d) środki pochodzące ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu 

gminy:  
 dotacja oświatowa z Starostwa Powiatowego w Żywcu – 3 363 276,00  zł  
 dotacja udzielona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – 

700,00 zł (organizacja festynu z okazji dnia dziecka) 
 środki przekazane przez Miasto  Żywiec  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych  łącznie – 36 800,00zł 
 środki przekazane przez Gminę  Gilowice  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:   42 916,66zł  
 dotacja udzielona przez Gminę Żywiec – 2 500,00 zł (organizacja festynu z 

okazji dnia dziecka) 
e) pozostałe:  

 Narodowy Fundusz Zdrowia  -  1 124 889,44   zł  
 Wynik  finansowy z lat poprzednich – 1 939 161,33  zł 
 Inne -  141 728,95  zł    -  przychody  ujęte  w rozliczeniach 

międzyokresowych przychodów, w ciągu roku  ujmowane są w 
przychodach  danego roku równocześnie z odpisami amortyzacyjnymi, 
naliczanymi od środków trwałych zakupionych ze środków finansowych 
pochodzących z dotacji w latach poprzednich:  

o 118,71 zł – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (zakup środków 
trwałych)  

o 203,42 zł  –Urząd   Miejski  w Żywcu  
o 3 047,29  zł – Fundusz Norweski EOG 
o 21 699,32  zł  - dotacja oświatowa  udzielona przez Starostwo 

Powiatowe w Żywcu – zakup środków trwałych  
o 1 364,92  zł –  kontrakt  z NFZ  - zakup środków  trwałych  
o 45,00zł – Fundacja im. Stefana Batorego –zakup środków trwałych 
o 15 225,75 zł – darowizna Skarbu Państwa 
o 41 211,73 zł –  Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 
o 58 812,81 zł -   Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego    

 
f) przychody z odpłatnej działalności statutowej  z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń: 
 przychody:  20 392,35 zł   
 koszty świadczeń: 20 392,35 zł 

Działalność  odpłatna polegała na zakupie  posiłków dla podopiecznych 
Fundacji,  w trakcie  prowadzonych zajęć w CREdD, organizowanie 
wypoczynku, działalność medyczna.   

g) przychody z działalności gospodarczej: 7 353,74 zł  
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h) inne:  
 przychody z 1%: 403 441,31 zł 
 odsetki bankowe: 5 948,27 zł 
 zbiórka publiczna:       0,00  zł. 
 wpłata rodziców na ubezpieczenie OC dzieci:  2 200,00 zł. 

Przychody łącznie:  7 345 086,67    zł  
 
 

6. Informacja  o  odpłatnych świadczeniach  realizowanych przez fundację 
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń;  

Przychody z odpłatnej działalności w roku 2015   wyniosły 20 392,35 zł,  natomiast koszty  
wyniosły  20 392,35 zł.  
 
Działalność  odpłatna polegała na zakupie  posiłków dla podopiecznych Fundacji,  w 
trakcie  prowadzonych zajęć w CREdD, organizowanie wypoczynku oraz prowadzenie  
działalności medycznej.    
 

7. Działalność gospodarcza:  

Fundacja  rozpoczęła   prowadzenie   działalności gospodarczej z chwilą uzyskania wpisu do 
Rejestru Przedsiębiorców, tj. od dnia 25.09.2013r.  

Wynik finansowy z prowadzonej  działalności  gospodarczej:   + 3 948,94 zł (zysk) 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł: 0,1%  

 

8. Informacja o kosztach poniesionych na:  

a) na realizację celów statutowych:  - 4 885 159,64 zł  
 zużycie materiałów i energii:   - 476 803,86 zł  
  usługi obce:    - 108 214,99 zł 
 wynagrodzenia oraz ubez.społ. 

i inne świadczenia:   -  4 018 234,70 zł 
 amortyzacja:    -  281 906,09 zł 

b) administrację:      -  0,00 zł 
c) działalność gospodarcza:    -  3 404,80 zł  
d) pozostałe koszty:      -  0,00 zł  
e) koszty działalności odpłatnej statutowej:   - 20 392,35 zł 
f) podatki i opłaty:      - 1 103,20 zł   
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9.  Dane o zatrudnieniu w Fundacji:  
Zatrudnienie   w  Fundacji  Pomocy Dzieciom w 2015r. 

 
Zatrudnienie w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci  

w roku  2015r.   
 

 
l.p. 

Stanowisko Liczba 
zatrudnionych 

Liczba osób zatrudnionych w 
przeliczeniu na pełne etaty 

Uwagi 

Pracownicy  zatrudnieni na umowę o pracę   

1 Lekarz rehabilitacji medycznej / Dyrektor 
Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego 

 
1 

 
1 

- 

2 Fizjoterapeuta 19 15,8 - 

3 Oligofernopedagog, nauczyciel,  
nauczyciele wspomagający,  

20 19,4 
 

- 

4 Opiekun dziecięcy/pomoc nauczyciela 6 5,3 - 

5 Psycholog 4 4 - 

6 Logopeda 3 3  - 

7 Logopeda/arteterapeuta   1 1 - 

8 Logopeda / Z-ca Dyrektora  1 1 - 

9 Pielęgniarka 3 2,6 -- 

10 Pracownik 
gospodarczy/konserwator/kierowca  

4 4 - 

11 Sprzątaczka  4 3,2 - 

12 Księgowy/Z-ca Dyr.  1 1 - 

13 Kierownik ds. administracyjnych i BHP 1 0,5 - 

14 Pracownicy  administracyjno-biurowi 5 4,5 - 

Razem 73 66,3 - 

Osoby zatrudnione na kontraktach w 2015  roku 

1 Lekarz neurolog  1 0,2 - 

Osoby odbywające staż absolwencki w 2015  roku 

2 Fizjoterapeuta  
okres stażu –10.09.2015  do 10.12.2015   

 
1 

 
1 

Osoby zatrudnione  w 
CREdD po 
zakończeniu stażu  

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2015r.  

1 Hipoterapia   1 osoba   5 umów    - 

2 Dogoterapia  1 osoba  2 umowy   

3 Prowadzący zajęcia teatralne  1 osoba  9 umów  - 

4 Prace administracyjne  3 osoby  8 umów    - 

5 Prowadzenie kółka historycznego   1 osoba  4 umowy   

Umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło  zawarte  w 2015r. 

1 Udział w pracach komisji egzaminacyjnej –
awans zawodowy nauczycieli  

2 osoby  2 umowa    - 

Fundacja  nie zatrudnia osób  przy  działalności gospodarczej.  

 
l.p. 

Stanowisko Liczba zatrudnionych Liczba osób zatrudnionych w 
przeliczeniu na pełne etaty 

Uwagi 

Pracownicy zatrudnieniu na umowę o pracę  

1. Dyrektor Biura Fundacji 1 0,12 - 

2. Księgowy  1 0,25 - 

3. Kierowca 2 1 - 

4. Opiekun dziecięcy  1 0,5  

RAZEM 5 1,54  

 

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2015r.  

1 Opiekun dziecięcy  2 osoby   4 umowy    - 

2 Rehabilitacja w domu pacjenta  1 osoba  1 umowa   

3 Prace gospodarcze   1 osoba  1 umowa   - 
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10. Dane o wynagrodzeniach wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej,  

 
Wynagrodzenia w Fundacji w 2015r.:  
 
a) 51 747,25 zł,  w tym : 
 wynagrodzenia:  44 987,74  zł  
 premie:  6 759,51 zł  
 nagrody: 0,00zł  

b) inne świadczenia: świadczenie urlopowe – 1 375,00 zł  

 

Wynagrodzenia w Centrum REdD w 2015r.:  

a)  3 207 710,61  zł  w tym:  
 wynagrodzenia: 2 708 718,19  zł        
 wynagrodzenia osób zatrudnionych do prowadzenia dział.  gospodarczej:   0,00zł                                                                                                                                     
 premie: 498 992,42 zł                                                                                                                                   
  nagrody: 0,00  zł    
b) ZFŚS – 72 578,61 zł  
 
 

11. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz 
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem 
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji wykonują swe funkcje społecznie i nie 
pobierają  z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 
Fundacja nie zatrudnia osób do prowadzenia działalności  gospodarczej. 

 

12. Wydatki   na wynagrodzenia z umów zlecenia:          
Wydatki na umowy zlecenia zawarte przez Fundację w 2015r.:  4 320,00 zł. 
Wydatki na umowy zlecenia, o dzieło, zawarte w Centrum   
Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w 2015r.:     25 552,00 zł. 
 
 

13. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.   
Fundacja nie udzieliła w roku 2015  żadnych   pożyczek.  
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14. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  
 
Stan środków  ulokowanych na rachunkach bankowych  na 31 grudnia 2015r.   
 
Rachunek  Fundacji prowadzony przez  Bank Spółdzielczy w Żywcu,  Rynek 23 

Lp numer konta nazwa banku Kwota w zł. 

1 13 8137 0009 0014 5802 2000 0010 BS Żywiec 22 042,76 

2 34 8137 0009 0014 5802 2000 0020 BS Żywiec 195 395,38 

3 76 8137 0009 0014 5802 2000 0040 BS Żywiec 277,83 

   RAZEM 197 715,97  

 
Rachunek  Fundacji prowadzony przez  Raiffeisen  PolBank, Żywiec, ul. Kościuszki 28  

Lp numer konta nazwa banku Kwota w zł. 

1 80 1750 0012 0000 0000 3015 5963 Raiffeisen Polbank  12 283,72 

2 91 1750 0012 0000 0000 3015 6056 Raiffeisen Polbank 251,37 

   RAZEM 12 535,09  

 
Rachunek  Fundacji prowadzony  przez Raiffeisen  PolBank  Żywiec, ul. Kościuszki 28 - 

LOKATY 

Lp numer konta nazwa banku Kwota w zł. 

1 Lokata terminowa 3 m-ce MM1532001616 Raiffeisen Polbank  300 000,00  

2 Lokata terminowa 3 m-ce MM1532001642 Raiffeisen Polbank 150 000,00 

   RAZEM 450 000,00   

 
Rachunek  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego  prowadzony Bank Spółdzielczy w 
Żywcu,  Rynek 23 
 

Lp numer konta nazwa banku Kwota w zł. 

1 03 8137 0009 0026 4617 2000 0030 BS Żywiec 5 339,62  

2 58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 BS Żywiec 10 324,34  

   RAZEM 15 663,96  

 

15. Dane o nabytych obligacjach 
Nie dotyczy  

16. Dane o wielkości objętych udziałów  lub nabytych obligacji  w 
spółkach prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek.  

Nie dotyczy  

17. Dane o nabytych nieruchomościach.  
a)      Wysokości kwot wydatkowych na nabycie nieruchomości.  
           Nie dotyczy 
b) Przeznaczenia nabytych nieruchomości.  
Nie dotyczy 
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18. Dane o  nabytych pozostałych środków  trwałych.  
a) Urządzenie techniczne i maszyny – 47 484,01   zł    

(Sprzęt  rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne)  
b) Środki trwałe w budowie –  0,00  zł  
c) Wartości niematerialne i prawne – 0,00  zł  
d) Środki transportu – 0,00 zł. 
 

19.  Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów  
statystycznych,  

Nie dotyczy  
 

20.  Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów  
statystycznych,  

Nie dotyczy  
 

21. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i  
samorządowe oraz wynik tej działalności. 

 
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 
zezwalającego/ 

dotującego/finansująceg
o /  przekazującego 

darowiznę  lub dotację  

 
Nr i data 

zawartej umowy 

 
Okres realizacji 

zadania/ 
czynności  

 
 

Przedmiot umowy/ 
czynności prawnej  

 
 

Przyznana 
kwota 

 
 

Rozliczona/ 
zwrócona  

kwota 

1 2 3 4 5 6 

Narodowy Fundusz Zdrowia  122/210791/05/2015  01.01.2015 do 
31.12.2015  

Kontrakt na świadczenie  
usług medycznych   

1 124 889,44 870 020,83* 
- kwota rozliczona   

Starostwo  Powiatowe w 
Żywcu  

----------- 01.01.2015 do 
31.12.2015  

Dotacja oświatowa  na 
realizację edukacji  

3 367 056,00  3 367 056,00 

Starosta Żywiecki 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Umowa nr 
43/PCPR/2015  

15.04.2015 

 
30.05.2015 

 
„ Festyn dla dzieci z okazji 

Dnia Dziecka”   

 
700,00  

 
700,00  

Gmina Żywiec 
Burmistrz Miasta Żywca 

Umowa nr 
127/2015/SPW 

24.02.2015 

 
01.05.2015 do 

15.06.2015 

„Festyn Integracyjny z okazji 
Dnia Dziecka” 

 
2 500,00 

 

 
2 500,00 

 
Gmina Gilowice  

 

Umowa   1/2015 
Z 02.01.2015 

 
01.01.2015  

Do 31.12.2015 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych   

 
42 916,66 

 
42 916,66 

Gmina  Żywiec: 
- Szkoła Podstawowa nr 5 
- Szkoła Podstawowa nr 3 
- Szkoła Podstawowa nr 1 

- Przedszkole nr 8 
- Przedszkole nr 1  

 
- Przedszkole nr 11 
-  Gimnazjum nr 1 

Umowa  
- 5/2015 z 07.01.2015 
- 4/2015 z 07.01.2015 
- 6/2015 z 07.01.2015  
- 2/2015 z 07.01.2015 
- 7/2015 z 27.02.2015 
- 8/2015 z 03.08.2015 
- 1/2015 z 07.01.2015 
- 3/2015 z 07.01.2015 

 

 
 

01.01.2015  
Do 31.12.2015 

 
 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych   

 
 
 

36 800,00 

 
 
 

36 800,00   

Wynik finansowy:   254 868,61* zł. 
Kwota została przeniesiona do wydatkowania na rok 2016.  
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22. Informacja  o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych.  

W związku z tym, iż dochód fundacji w całości przeznaczony jest, zgodnie z uchwałą 
Zarządu Fundacji,    na cele statutowe nie podlega opodatkowaniu. 
Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno 
-  prawnych.  Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT –8,   Pit –4R, Vat –7. 

 

23.  Informacja  o składanych deklaracjach podatkowych.  
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 
CIT –8,  CIT-D,  CIT 8/0,  Pit –4R, Vat –7. 
 

24. Informacja  o przeprowadzonych kontrolach.  
 

 
Organ kontrolujący 

 

 
Data kontroli 

 
Przedmiot kontroli 

 
Wynik kontroli 

 
 
 
 

Starosta Żywiecki na 
wniosek  Ministerstwa 

Skarbu Państwa  
Żywiec,  

ul. Krasińskiego 13 

 
 
 
 
 

19.02.2015  

 
Sprawdzenie czy przedmiot 

darowizny przekazanej przez 
Skarb Państwa na rzecz Fundacji, 

tj.  nieruchomość położona w 
Żywcu przy ul. Witosa 3,  

wykorzystywana jest  zgodnie z 
przeznaczeniem darowizny. 

 
Pozytywny.   

Starostwo Powiatowe w 
Żywcu  przekazało informację 

do Ministerstwa Skarbu 
Państwa, iż przekazana na 

rzecz Fundacji   
nieruchomość, 

wykorzystywana jest zgodnie 
z przeznaczeniem.   

 
Starosta Żywiecki  

Żywiec,  
ul. Krasińskiego 13 

 
19-31.03.2015  

Prawidłowość  wykorzystania i 
rozliczenia dotacji oświatowej 

otrzymanej w 2014r. na prowadzenie 
Centrum Rehabilitacyjno  
Edukacyjnym dla Dzieci  

 

 
Pozytywny.  

Nie wydano żadnych zaleceń.  

 
Urząd Marszałkowski 

Woj. Śląskiego  
Katowice,   

ul. Ligonia 46  
 

 
 

16.03.2015 

 
Kontrola realizacji projektu 

finansowanego ze środków PFRON,  
w ramach Programu wyrównywania 

różnic między regionami II                        
pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

do terapii podopiecznych Fundacji 
Pomocy Dzieciom”,  

realizowanego w roku 2014r.   
 

 
 

Pozytywny.  
Nie wydano żadnych zaleceń. 

 
 
 

Państwowy 
Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  
Żywiec,  

ul. Krasińskiego 3 
 
 

 
 
 
 
 

29.09.2015 

 
 
 
 

Ocena stanu sanitarno-technicznego  
obiektu  Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego dla Dzieci.  
 

 
 

 
 
 
 

Pozytywny.  
Nie wydano żadnych zaleceń. 
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Kuratorium Oświaty w 
Katowicach 
Delegatura  

w Bielsku-Białej  
Bielsko Biała,  

ul. Piastowa 44  
 

 
 
 
 
 

2 listopada 2015  

 
 

Kontrola zgodności działania 
placówek niepublicznych z 

przepisami Rozp. MEN z dnia 
12.05.2011r. w sprawie rodzaju i 
szczegółowych zasad działania 

placówek publicznych, warunków 
pobytu dzieci i młodzieży w tych 

placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez 

rodziców za pobyt dzieci w tych 
placówkach.   

 
 

 
 

Pozytywny.  
Wydano zalecenie, aby  

zmniejszyć liczbę 
wychowanków w  grupie  

wychowawczej z 6 na 4 dzieci,  
z uwagi na to, iż  jeden  z 

wychowanków  grupy posiada 
niepełnosprawność,  

którą jest m.in.  autyzm.   

 
 

Państwowy 
Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  
Żywiec,  

ul. Krasińskiego 3 
 
 

 
 
 

20.11.2015  

 
 
 

Ocena bieżącego stanu sanitarnego   
placówki Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego dla Dzieci.  

 
 
 

Pozytywny.  
Nie wydano żadnych zaleceń. 

 
 

Państwowy 
Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  
Żywiec,  

ul. Krasińskiego 3 
 
 

 
 

20.11.2015 

 
 

Narażenie pracowników na działanie 
szkodliwych czynników dla zdrowia 
w środowisku pracy, stosowanie w 

działalności zawodowej 
niebezpiecznych substancji i 

mieszanin chemicznych oraz ocena 
bieżącego stanu sanitarnego. 

  

 
 

Pozytywny.  
Nie wydano żadnych zaleceń. 

 

 

25. Inne informacje. 
 

a) GIODO 
Fundacja  realizuje obowiązek wynikający z ustawy z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych 
osobowych (DZ.U. Nr  101 z 2002 roku poz. 926 z póź. zm.)  

 
 

b) GIIF 
Fundacja  realizuje obowiązek wynikający z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku   o 
przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  z 
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł  oraz przeciwdziałaniu  finansowaniu terroryzmu   (Dz.U. 
z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z póź.zm.) 
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c) Badanie sprawozdania finansowego.   
Fundacja przeprowadza badanie sprawozdania finansowego za  dany rok obrotowy  na 
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852 ) 

 
 
 
 
 
Sporządził  Zarząd Fundacji: 
  
1. Renata  Błecha ..................................... 

 

2. Seweryn Gawron .................................. 

 

3. Krzysztof Błecha ................................... 

 

4.Zofia Bury…………………………………  

 
Sprawozdanie zatwierdzono:  ………………..  
 
Sprawozdanie zatwierdziła Rada Nadzorca:  
 
 
1. Henryk Cebrat  .............................................. 
 
 
2. Bogusław Syska ............................................ 
 
 
3. Maciej Król       .............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


